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Denna information beskriver endast  
övergripande de tekniska brandskydds-
installationer som kan behövas för att uppnå 
ett skäligt brandskydd för en anläggning.  

• Större lager, större personalrum, driftutrymmen 
och liknande utrymmen som inte är direkt 
anslutna till kundytor, ska vara avskilda med 
brandcellsgränser. Exakt hur brandcellsindelningen 
ser ut framgår av bygglovshandlingarna.

• Utrymningsvägar som inte leder direkt till det 
fria, det vill säga trapphus, korridorer eller liknande 
ska också vara egna brandceller.

• Brandskyddet ska inte påverkas av att det finns 
öppningar i brandcellsgränserna, exempelvis 
dörröppningar och hål för ventilation och elkablar. 
Det kan innebära att dörrarna är brandklassade 
och att det finns brandspjäll eller isolering för 
ventilationskanaler och brandtätningar i kabel-
genomföringar.

• Utrymningsvägarna ska vara märkta med nöd-
strömsförsörjda, gröna utrymningsmarkeringar.

• Dörrarna till utrymningsvägarna ska vara lätta 
att öppna både för kunder och personal. Om du 
behöver låsa en utrymningsväg när anläggningen 
är stängd ska du därför koppla låset till exempelvis 
belysningen. När butiken sedan öppnas kommer 
belysningen inte att fungera förrän dörren är upplåst. 

• Inget hindrande eller löst brännbart material får 
förvaras i utrymningsvägarna.

• Släckutrustning, handbrandsläckare eller inom-
husbrandposter ska finnas med högst 50 meters 
mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt 
utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt 
för både kunder och personal.

• Du ska känna till hur många personer som får 
vistas i lokalen.

• Om anläggningen har en lokal där det samtidigt 
vistas mer än 150 personer klassas det som en 
samlingslokal. Då gäller följande:

• Det ska finnas minst två, av varandra oberoende, 
utrymningsvägar med en dörrbredd på minst 
1,20 meter. 

• Det ska finnas nödljus i lokalen som kan lysa i 
minst 60 min med en ljusstyrka på minst 1 lux 
på plan yta och 5 lux i trappor.

• Det ska finnas ett heltäckande utrymningslarm i 
lokalen som ger en signal på minst 75 db(A) och 
minst 10 db(A) över eventuella bakgrundsljud.

• Dörrarna ska öppnas vid tryck utåt. Det innebär 
att de ska ha en så kallad ”panikregel” eller 
motsvarande som kan öppnas utan nyckel eller 
annat redskap.

• Det får inte finnas brännbara ytskikt på tak och 
väggar. 

• Kontroll av de brandtekniska installationerna 
ska ingå i anläggningens systematiska brand-
skyddsarbete.

• Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör 
dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

För detaljhandel gäller vissa speciella 
regler för brandskyddet. Du som driver 
en detaljhandel bör känna till följande 
om anläggningens brandskydd:

Detaljhandel


